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“Ezt az igét kapta látomásban Ézsaiás, Ámóc fia Júdáról és
Jeruzsálemrôl: Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr
házának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és
özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják:
Jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákób Istenének házához!
Tanítson minket utaira, hogy az Ô ösvényein járjunk. Mert a
Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálembôl. Ítéletet tart a
nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat
kovácsolnak, lándzsáikból metszôkéseket. Nép a népre kardot
nem emel, hadakozást többé nem tanul. Jákób háza, jöjjetek, jár-
junk az Úr világosságában!” (Ézs 2,1-5)

...JÁRJUNK AZ ÚR
VILÁGOSSÁGÁBAN!
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KÖSZÖNTJÜK OLVASÓINKAT!
Ézsaiás próféciája lámpásként világít a bûn-

nel szennyezett világ sötétjébe. Közel három-
ezer év távlatából reménnyel és bátorsággal
tölti el a hívô embert az a tudat, hogy Isten
igazsága és szeretete legyôzi a bûnt, és “az
utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házá-
nak hegye a hegyek tetején” (2). A Próféta láto-
másában népeket lát, akik özönlenek az Úr he-
gyéhez, amely, mint mágnes vonja magához a
bûnbánó lelkeket. Krisztusba vetett hittel mi
is részesei vagyunk ennek a sokaságnak. Attól
a perctôl kezdve ugyanis, hogy meghallottuk
Krisztusunk hívó szavát, és engedelmeskedve
vezetésére bíztuk magunkat, ráléptünk az Úr
házának hegye felé vezetô útra. Ahhoz, hogy
célhoz is érjünk, életünk minden percében
Krisztusra kell tekintenünk. Az Ô parancso-
latait kell megtartanunk, az Ô erejével kell
leküzdenünk emberi vágyainkat, és az Ô sze-
retetét kell közvetítenünk ebben a világban. 

Amikor a próféta arról szól, hogy “Sionról
jön a tanítás”, rámutat arra, hogy Isten nem
hagy magunkra a hosszú úton. Nem engedi,
hogy hamis utakra tévedjünk, hogy hamis célt
kövessünk, hanem Szentlelke erejével vezet
és tanít bennünket. Presbitériumunkkal közö-
sen nem is olyan régen átéltük ezt a csodát.
Gyülekezetünket érintô fontos kérdésben kel-
lett döntést hoznunk. Az augusztusi Csömöri
Hírmondóban félreérthetôen úgy fogalmazta
meg az Önkormányzat a Laky-villával kapcso-
latos ügyünkben elutasító döntését, mintha
azt a mi érdekünkben hozta volna meg a Kép-
viselô-testület. Bántott bennünket ez a nyi-
latkozat, hiszen gyülekezetünk presbitériuma,
elnöksége és még dr. Szabó István püspök úr
is jónak találta, hogy a Laky-villa gyülekeze-
tünk otthona legyen. Presbitériumunk azt
fontolgatta, hogy nyílt levélben kéri a Képvi-
selô-testületet korrekt és szakmailag megala-
pozott válaszadásra. Ekkor lépett közbe az Úr
tanításával. A napi igén keresztül szólt hoz-
zánk, nehogy letérjünk a krisztusi útról, ame-
lyen küldetésünket teljesíteni kell. Az Ige így
hangzott: “Törekedj az igazságra, a hitre, a
szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tisz-
ta szívbôl hívják segítségül az Urat. Az ostoba és
éretlen vitatkozások elôl térj ki, tudva, hogy ezek
viszálykodást szülnek. De az Úr szolgája ne
viszálykodjék, hanem legyen barátságos min-
denkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki
szelídséggel neveli az ellenszegülôket, hátha az
Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve
megismerjék az igazságot…” (2Tim 2,22-25). –

Az Úr szólt hozzánk az Igén keresztül, és rá-
mutatott a helyes Krisztusi magatartásra.
Mégha igazságérzetünkben bántva is vagyunk,
el kell azt hordoznunk, hogy ne sérüljön a
szeretet és a békesség parancsa. Krisztus jár
elôttünk példával, és nekünk az Ô nyomát kell
követnünk!

“…járjunk az Úr világosságában!” – Ahhoz,
hogy betölthessük küldetésünket, hogy Isten
áldása legyen közösségünkön, presbitériu-
munkon és a szolgálók közösségén, ezt soha-
sem szabad elfelejteni. Mindig az Úr világos-
sága vezesse döntésünket és akkor célba
érünk. 

Örömmel számolhatok be arról, hogy – mi-
után templomunk helyének kiválasztása le-
zárult – hozzáfoghatunk imádságos szívvel
otthonunk megterveztetéséhez. Presbitériu-
munk teljes egyetértésben rövid alapvetést
készített a leendô gyülekezeti otthonunkról
(7. oldal), amelynek részletesebb kidolgo-
zására ezt követôen kerül sor.

Szintén örömmel számolhatok be arról, hogy
a csömöri és a nagytarcsai általános iskolákban
a tanévvel együtt elkezdôdtek a hittanórák. 78
általános iskolás diák (ebbôl 2 fô nagytarcsai)
jelentkezett református hittanra. Az óvodák-
ban még tart a felmérés, kb. 15-20 gyermek
jelentkezésére számítunk. Összesen tehát a
2013-2014. tanévben közel 100 gyermek ré-
szesül településeinken református hitoktatás-
ban. Imádságos szívvel gondoljunk a hitok-
tatás valamennyi résztvevôjére!

Az elôttünk álló idôszak eseményei közül
két jelentôs és egyben rendkívüli eseményre
szeretném külön felhívni a figyelmet. Október
12-én elsô buszos gyülekezeti kirándulá-
sunkat szervezzük. A reformáció hónapjában
Vizsoly és környékére látogatunk, amelyrôl
részletesebben a 18. oldalon olvashatunk. Sze-
retettel hívunk mindenkit, vegyen részt közös
zarándoklatunkban! 

Október 27-e gyülekezetünk életének egy
meghatározó állomás a lesz. Vasárnap délután
ünnepélyes keretek között felavatjuk “A ma-
gyar nép lelki megújulásáért” készített emlék-
mûvünket. Az emlékmûvet gyülekezeti ottho-
nunk leendô helyszínén – a Kálvária-domb
tövében, az Emlékmû-közben – állítjuk fel. A
református címer elemeit tartalmazó emlék-
mûvel hitvallásunkról és küldetéstudatunkról
szeretnénk bizonyságot tenni, amelyet szava-
inkkal és cselekedeteinkkel kívánunk alátá-
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Nem egyszer kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor
a hitünkrôl kérdeznek bennünket embertársaink.
Ilyenkor a személyes hangvételû bizonyság mellett,
a Biblia igazságán alapuló hitismeretre is szükségünk
van. A Hitmélyítô Vasárnapi Iskola célja, hogy az igét
hallgató és az igére figyelô hívek hitimseretét bôvítse
a Bibblia és református keresztyén hitvallásaink
alapján. Az elôadásokon sorra vesszük azokat a kér-
déseket, amelyek hitünk alapjait jelentik (lásd. az
alábbi tematikát). Alkalmainkat minden 2. és 4. va-
sárnap, közvetlenül az istentisztelet után tartjuk az
ideiglenes Lelkészi Hivatalunkban.

Szeretettel hívunk és bátorítunk minden gyüle-
kezeti tagot, hogy vegyen részt ezeken az elôadá-
sokon, hogy a világ elôtt tett bizonyságtételeik biz-
tos alapokon álljanak.

DÁTUM és TEMATIKA:

09.22. FORRÁSAINKRÓL (Hitünk és hitvallá-
saink, Isten kijelentése és a Szentírás)

10.13. AZ EMBER NYOMORÚSÁGÁRÓL (az
eredendô bûn, a szabad akarat kérdése)

10.27. NINCS ELÔADÁS!

11.10. AZ EMBER MEGVÁLTÁSÁRÓL (a
megváltás szükségessége, az Újszövet-
ség beszéde a megváltásról, a szabadító
személye, Kicsoda Krisztus?)

11.24. A SZENTHÁROMSÁG ISTEN (az Ószö-
vetségben, az Újszövetségben, az óegy-
házi tanfejlôdés, a Szentháromság hit)

12.08. TEREMTÔ, MINDENHATÓ ATYA. A
LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN VILÁG
MINT TEREMTMÉNY (Mit vall meg a
teremtéshit, a látható és láthatatlan vi-
lág, a Sátán és a tisztátalan lelkek)

12.22. NINCS ELÔADÁS!

01.12. A GONDVISELÔ ISTEN (mi a gondvise-
léshit bibliai értelme)

01.26. KRISZTUS HÁRMAS TISZTE ÉS A
MIENK (a tisztségek ószövetségi jelen-
tése, Jézusra vetítve, a keresztyének
hármas tiszte)

02.09. KRISZTUS ÚTJA A MEGALÁZTATÁS-
TÓL A FELMAGASZTALÁSIG (Krisz-
tus szenvedése, halála, feltámadása,
mennybemenetele és újbóli eljövetele)

02.23. A SZENTLÉLEK ÉS AZ EGYHÁZ
03.09. AZ ÜDVÖSSÉG RENDJE (Isten kegyel-

mi kiválasztása, megigazulás és meg-
szentelôdés)

03.23. A SÁKRAMENTUMOK I. – a szent
keresztség

04.13. A SÁKRAMENTUMOK II. – az úrvacsora
04.27. A KULCSOK HATALMA (az ôrállók

felelôssége, egyházfegyelem-kérdése,
bizonyságtételek szerepe)

05.11. BÛNBÁNAT ÉS MEGTÉRÉS
05.25. ISTEN TÖRVÉNYE ÉS A TÍZPARAN-

CSOLAT
06.08. NINCS ELÔADÁS!

06.22. AZ IMÁDKOZÁSRÓL

Tájékoztató

masztani. Imádsággal készüljünk erre az alka-
lomra, és hívjuk el rokonainkat, barátainkat,
ismerôseinket a közös hálaadásra. (Részletek
a 18. oldalon találhatóak.)

Végezetül az egyéni áldozatvállalásra sze-
retném felhívni a figyelmet. Mint tudjuk,
gyülekezetünk önfenntartó, azaz a mûkö-
déshez szükséges anyagi fedezetet saját ma-
gunknak kell elôteremteni. A templomépítés
elôtt álló közösségünk anyagi forrásait úgy
kell beosztanunk, hogy az otthonteremtés
mellett, a szeretetszolgálatra, a misszióra, a
hitoktatásra és a mindennapi élet kiadásaira is
jusson elegendô összeg. Mindezek telje-
sítéséhez elengedhetetlen az egyéni áldozat-

vállalás. Kérjük gyülekezetünk tagjait, a hitok-
tatásban részesülô diákok szüleit, hogy –
anyagi lehetôségeikhez mérten – pénzbeli
támogatásukkal, az egyházfenntartói járulék
megfizetésével segítsék szolgálatunkat. “A
jókedvû adakozót szereti az Isten!” (2Kor 9,7)
(Az adományozás részleteirôl a 20. oldalon
tájékozódhat.)

Befejezésül, ne felejtkezzünk el az Ige taní-
tásáról: “Járjunk az Úr világosságában!”

Szeretettel: Esztergály Elôd Gábor 
lelkipásztor

HITMÉLYÍTÔ VASÁRNAPI ISKOLA
– REFORMÁTUS KERESZTYÉN HITVALLÁSAINK ALAPJÁN –
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Idézet Németh Gábor Árpád: Modern temp-
lomok Magyarországon 1948-2005 címû köny-
vébôl: “Az 1989/90-es rendszerváltás után… az
újjászervezôdött egyházak anyagi erôforrá-
saikhoz mérten megpróbálnak minél több új
templomot létrehozni, hogy betöltsék az elmúlt
negyven évben e téren keletkezett hatalmas ûrt. A
modern templomok nagy része ezért (…) épí-
tészeti szempontból kevéssé értékelhetô. Egy hívô
közösség szempontjából nagy eredmény, ha épül
egy templom, bármilyen, mert az jobb, mintha
egyáltalán nem lenne templom.” (17.o.) A
szerzô néhány sorral lejjebb arról is beszámol,
hogy míg a katolikus és evangélikus gyüle-
kezetek szép számmal építettek építészetileg
is, és esztétikailag is értékelhetô templomot,
addig mi reformátusok a sok új templomunk
közül csupán csak egy ilyennel büszkélked-
hetünk. Valamiért gyülekezeteink megeléged-
tek az esztétikailag és építészetileg is kevéssé
értékelhetô templomokkal. 

Gyülekezetünk templomépítés elôtt áll. Jó
lenne, ha ezt a szomorú statisztikát mi nem
rontanánk tovább. Jó lenne olyan templomot
terveztetni – Isten dicsôségére –, amely elôtt
a járókelô megállva, Istenre gondol, és vágyik
arra, hogy tagja legyen a lelki közösségnek.
Istenben bízva, reméljük, rövidesen hozzáfog-
hatunk a tervek elkészítéséhez, de addig is
van még néhány feszítô kérdésre, amire vá-
laszt kell kapnunk: Hol legyen az Isten háza?

Mikor kezdjünk hozzá az építkezéshez? Ho-
gyan és mibôl építsük fel a templomot? 

E három kérdésre – a mai alapigénken ke-
resztül – mennyei Atyánk egyértelmû és világos
választ ad számunkra. Ahogyan hallhattuk,
Dávid király szívében megfogalmazódott a vágy,
hogy hálából – mindazért a jóért, amiben addig
részesült – kôtemplomot épít Istennek. Élete
teljében, népe elôtt is elismert királyként
lelkiekben is meg akarja erôsíteni népét. Egy
vallási központot akar létrehozni kôtemplommal
– a régi sátor helyére –, amely Isten állandó
jelenlétét biztosítaná Izrael között. Erre a vágy-
ra – Nátán prófétáján keresztül – válaszol az Úr,
és válaszában rámutat a minket is feszítô három
kérdésre: Hol? Mikor? Hogyan? 

Az Ige gondolati menete alapján, nézzük elô-
ször a “Mikor?” kérdésre a választ. “Dávidnak
ezt mondta az Úr: Nem te építesz nekem házat,
hogy abban lakjam… Fiad épít nekem házat, én
pedig megerôsítem a trónját örökre.” (4.12) Ta-
lán nem tévedünk, ha azt feltételezzük, hogy
Dávid megdöbbenhetett Isten szavain. Embe-
rileg nézve ugyanis minden tökéletesen
összeállt ahhoz, hogy Isten házának megépí-
téséhez hozzáfogjanak. Dávid király a nép sze-
mében elismert és támogatott uralkodó volt,
rendelkezett a szükséges anyagi forrásokkal
és a frigyláda – Isten szövetségének ládája – is
megérkezett már Jeruzsálembe. 

Igehirdetés

4

“Amikor Dávid már a palotájában lakott, ezt mondta Dávid Nátán prófétának: Nézd, én cédruspalotában
lakom, az Úr szövetségládája pedig sátorlapok alatt. Nátán ezt mondta Dávidnak: Tedd meg mindazt, ami

szándékodban van, mert veled van az Isten! De még azon az éjszakán történt, hogy így szólt Isten igéje
Nátánhoz: Menj, mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondta az Úr: Nem te építesz nekem

házat, hogy abban lakjam, hiszen attól fogva, hogy felhoztam Izráel fiait, nem laktam házban mindmáig,
hanem sátorból sátorba, egyik hajlékból a másikba mentem. Amíg együtt jártam egész Izráellel, mondtam-e

egy szóval is Izráel bármelyik bírájának, akinek azt parancsoltam, hogy pásztorolja népemet: Miért nem
építettetek nekem cédrus-házat? Most azért ezt mondd szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja a Seregek Ura:

Én hoztalak el a legelôrôl, a juhnyáj mellôl, hogy fejedelme légy népemnek, Izráelnek. Veled voltam min-
denütt, amerre csak jártál, kiirtottam elôtted minden ellenségedet. Olyan nevet szereztem neked, amilyen
neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izráelnek is, és úgy ültettem el
ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint

kezdetben, attól az idôtôl fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izráelnek, és megaláztam minden ellen-
ségedet. Azt is kijelentettem neked, hogy házat fog neked építeni az Úr. Ha majd letelik az idôd, és pihenni
térsz ôseidhez, fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, és szilárddá teszem az ô királyságát. ô épít nekem

házat, én pedig megerôsítem a trónját örökre. Atyja leszek neki, és ô a fiam lesz. Nem vonom meg tôle
szeretetemet, ahogyan megvontam elôdödtôl, hanem házam és királyságom szolgálatába állítom örökre, és

trónja örökké szilárd lesz. Nátán pontosan e beszéd és látomás szerint beszélt Dáviddal.”

HELYET KÉSZÍTETTEM NÉPEMNEK
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Ahogyan hallhattuk az igében, az Úr azonban
figyelmezteti Dávidot: nem ô dönt ebben a
kérdésben. Bár lehet, hogy emberileg nézve
alkalmas az idô a templomépítésre, mégis
Isten az, aki a végsô szót kimondja. Ô pedig
azt akarja, hogy ne akkor, hanem késôbb,
Salamon uralkodása alatt épüljön föl a temp-
lom Jeruzsálemben. 

Az ige válasz a mi emberi gondolatainkra,
türelmetlenségünkre is. Milyen régóta vágyunk
arra, hogy hitünk bizonyságaképpen templomot
emeljünk Isten dicsôségére, és végre saját
otthonunkban tisztelhessük Atyánkat. 

Az elmúlt három évben – mióta a gyüleke-
zetben szolgálok – megszámlálhatatlanul sok-
szor beszélgettünk a presbiterekkel, a gyüle-
kezet tagjaival a templomépítésrôl. Nem egy-
szer megfogalmazódott, hogy ne várjunk
tovább, tegyük már meg az elsô lépéseket. Az
Ige akkor is és most is türelemre int bennün-
ket. Emberileg nézve lehet, úgy gondoljuk,
hogy alkalmas az idô a templomépítésre. Hi-
szen önállóvá vált már a gyülekezetünk, önál-
ló lelkész szolgál az élén, és szemmel látha-
tóan növekszik közösségünk, gyarapodunk az
anyagiakban is. Ez mind igaz, de a végsô dön-
tést, a “Mikor?” kérdésre a választ – ahogyan
Dávid esetében is látjuk – Isten fogja meg-
mondani. Egyedül Ô tudja, hogy mikor jön el
az az alkalmas pillanat. 

Fontos, hogy meghalljuk: a legalkalmasabb
idôt jelöli ki gyülekezetünk számára az Úr!
Hiszen akár ma is hozzáfoghatnánk az épít-
kezéshez, mert rendelkezésünkre áll a telek, és
némi pénzünk is van a Bankban. De nem biztos,
hogy a mai nap a legalkalmasabb erre. Az Úr
tudja a legjobban, hogy melyik az a pillanat, az a
nap, amikor a piros jelzés végre zöldre válthat,
hiszen Ô készíti el számunkra az utat, Ô jelöli ki
számunkra az irányt. 

Az Ige bizonysága azonban nem ad okot a
tétlenkedésre. Ha tovább olvassuk a Krónikák
könyvét, akkor láthatjuk, hogy Dávid – bár
tudja, hogy nem ô fogja felépíteni a templomot
– hozzákezd az elôkészítô munkálatokhoz
(1Krón 22,2kk). Nekünk is startra készen kell
állnunk, hogy amikor mennyei Atyánktól meg-
kapjuk az engedélyt az építkezéshez, akkor
haladék nélkül hozzáfoghassunk. Nem hiába-
való ezért a sok beszélgetés, a tervezgetés,
mind annak a része, hogy felkészülten várjunk
az Úr szavára. 

Ha Isten tenyerére helyezzük gyülekezeti

otthonunk sorsát, és engedjük, hogy ô jelölje
ki az alkalmas idôt, akkor áldásával kísérve
fogjuk felépíteni templomunkat. És biztosak
lehetünk abban, hogy el id fog készülni.

A következô kérdés: “Hol épüljön fel a temp-
lom?” Ez a kérdés a mai alapigénkben úgy
fogalmazódik meg, hogy “Hol lakjon a meny-
nyei Atya a népe között?” Sátorban vagy kôtem-
plomban? 

Dávid templomot szeretne építeni Istennek,
mert úgy gondolja, hogy a frigyládát ôrzô sátor,
amely Isten jelenlétének helyszíne volt, már
nem méltó az Úrhoz. Ô királyként cédruspa-
lotában lakik, mennyivel inkább megérde-
melné Isten a kôtemplomot. Erre az emberi
gondolatra Isten megint válaszol, és rámutat
arra, hogy nem az számít kôbôl van-e a tem-
plom vagy sátorponyvából. Nem attól lesz
Isten házává egy épület, mert márványból van
felépítve és arannyal díszítve. Az Úr akkor van
jelen a templomban – vagy akár a szent sátor-
ban –, ha a választott nép lelkisége ezt kivált-
ja. Ha élô hittel fordulnak Isten felé és tel-
jesítik az Ô akaratát, akkor jelen lesz közöttük
(2Krón 7,12). De ha hûtlenül elfordulnak tôle
– legyen akár a legszebb templom a világon a
választott nép temploma –, Ô akkor nem jele-
nik meg közöttük (2Krón 7,19kk).

Gyülekezetünkben az elmúlt idôszak egyik
legégetôbb kérdése – kételye – az volt, hogy
“Hol legyen a templomunk?”. 

A mai Ige üzenetében azonban világosan
megláthatjuk, hogy nem az számít, hol van az
épület: fôúton vagy mellékutcában. Nem az
számít, márványból vagy sátorlapból építjük-e
föl, egyedül és kizárólag a mi lelkiségünkön
múlik, hogy az a hely az Istennel való talál-
kozás helyszíne lesz-e vagy sem. 

A “Hol?” kérdésre a választ tehát elôször a
lelkünkben kell tisztázni. Ott lesz Istennek a
háza, ahol élô hitû gyülekezet van jelen. Ami
azt jelenti, hogy életünk minden percében –
nemcsak vasárnap, hanem a hétköznapok for-
gatagában is – Krisztushoz való tartozásunkról
teszünk bizonyságot, megtartva mindazt, amit
Ô parancsolt nekünk. 

A harmadik kérdésünk így hangzott: “Ho-
gyan és mibôl építsük fel a templomot?” 

Erre a kérdésre is választ kapunk a mai
igében. Ahogyan hallhattuk, az Úr számba ve-
szi mindazt, amit szeretett népéért tett a

5
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múltban és hozzáteszi: “Helyet készítettem
népemnek, Izráelnek, és úgy ültettem el ott, hogy
a maga helyén lakhat... Azt is kijelentettem
neked, hogy házat fog neked építeni az Úr…” (9-
10). Két fontos üzenetre mutat rá az ige. Egy-
részt, hogy Isten gondot visel szeretett né-
pérôl. Nem hagyja, hogy egész életében bo-
lyongjon. Hazavezeti arra a helyre, amelyet Ô
választott ki számukra, ahol békében, az Ô
áldásával élhetik mindennapjaikat. 

Az Ige arra is rámutat, hogy az Úr mindig
megtartja ígéretét, amit szeretett népének
tesz. Dávid ígéretet kap az Úrtól, hogy majd
fia, Salamon fogja felépíteni a templomot. Ez
az ígéret elég Dávidnak ahhoz, hogy teljes
bizonyossággal legyen afelôl, ha majd eljön az
idô, állni fog az Úr háza. 

Számunkra is elkészítette már az Úr azt a
helyet, ahol betölthetjük azt a küldetést,
amelyre életre lettünk hívva. És ebben az
ígéretben található meg a válasz a “Hogyan és
mibôl építsük fel a templomot?” kérdésre.
Ugyanis, ha az Úr ezt elôre elrendelte és ígé-
retével bizonyságot is tett róla, akkor a meg-
felelô forrást is biztosítani fogja hozzá. A
Szentírás bizonyságából tudjuk jól, hogy úgy
nem tesz ígéretet az Úr, hogy ne adná meg

hozzá a megfelelô eszközt. Lehet, hogy nem
úgy kapjuk meg, ahogyan elképzeljük, lehet,
hogy csak az utolsó pillanatban érkezik meg,
de az biztos, hogy Ô már elôre elkészítette
számunkra. A mi hitünkön és engedelmessé-
günkön múlik, mennyire nyílnak meg szá-
munkra az Úr kimeríthetetlen forrásai. Amíg
az Ô útján járunk, az Ô akaratát teljesítjük,
nincs okunk az aggodalomra. 

Befejezésül egy lényegi üzenet maradt még
hátra. Az ószövetségi bizonyságtétel, amelyrôl
a mai igénkbôl hallhattunk, csak akkor válik
számunkra élôvé, ha a megváltó Krisztusunk-
ra tekintünk. Csakis általa és az Ô segítségé-
vel válhatunk Istennek engedelmes és hûsé-
ges teremtményeivé. Szentlelke erejével Ô
tesz bennünket képessé úgy testileg, mint lel-
kileg arra, hogy ezt az emberi erôt meghaladó
küldetést – gyülekezeti otthonunk felépítését
– Isten akarata szerint beteljesíthessük. 

Az Ige üzenetére válaszképpen imádságos
szívvel mi csak ennyit mondhatunk: “Vezess
Jézusunk, s mi véled indulunk. / Küzdelemre hív
az élet, / Hadd kövessünk benne Téged, / Fogjad
a kezünk, Míg megérkezünk.” (RÉ 434) Ámen.

Nem mondhatod:
ATYÁNK, ha nem viselkedsz a mindennapi
életben úgy, mint az Ô gyermeke.

Nem mondhatod:
MI ATYÁNK, ha lelki elzártságban élsz a
melletted élô emberektôl,

Nem mondhatod:
SZENTESTESSÉK MEG A TE NEVED,
ha nem tiszteled mindig az Ô nevét.

Nem mondhatod:
LEGYEN MEG A TE AKARATOD, ha nem
akarod elfogadni, Isten akaratát saját életed-
re vonatkozóan.

Nem mondhatod:
MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD

MEG NEKÜNK MA, ha nem törôdsz azzal,
hogy mások éhségén segíts.

Nem mondhatod:
BOCSÁSD MEG VÉTKEINKET, ha bárki-
vel szemben haragot táplálsz.

Nem mondhatod:
NE VÍGY MINKET A KISÉRTÉSBE, ha
még tudatosan bûnben élsz.

Nem mondhatod:
SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, ha
nem harcolsz minden gonoszság ellen.

Nem mondhatod:
MERT TIED AZ ORSZÁG, A HATALOM
ÉS A DICSÔSSÉG, ha nem tudtál lemon-
dani a földi dolgok birtoklásáról, a paran-
csolgatásról, a hiúságról, amely által magad-
nak tulajdonítod, ha valami sikerül Neked.

Nem mondhatod:
ÁMEN, ha nem hallottad meg ôszintén, hit-
tel és meggyôzôdéssel a MIATYÁNK neked
szóló üzenetét.

(ismeretlen szerzôtôl)

NEM MONDHATOD...
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A Magyar Református Egyház csömöri
gyülekezete templom-, gyülekezeti otthon- és
parókiaépítés elôtt áll. Ez a szándék évekkel
korábban fogalmazódott meg elôször, de a lelki
és anyagi gyarapodás csak mostanra tette
lehetôvé, hogy – Isten akarata szerint – a
szándék valóra váljon. 

Az alábbiakban röviden vázoljuk azt az elkép-
zelést, amelyet gyülekezetünk presbitériuma a
2013. szeptember 10-i ülésén megfogalmazott
templomunkkal, gyülekezeti otthonunkkal és a
lelkészlakással kapcsolatban. Az építkezéshez
az Emlékmû-közben található, gyülekezetünk
tulajdonát képezô 2400 m2-es telkünkön fo-
gunk hozzá (hrsz: 1410/1). A területet az Em-
lékmû-köz, az Ulicska-köz, a HÉV-vasút hasz-
nálaton kívüli vágánya, illetve a Község-
gondnokság határolja. A területen korábban
betongyár mûködött, amely után betonalapok
maradtak a helyszínen. Az építkezés megkez-
dése elôtt a telek gondos felmérése, és elô-
készítése feltétlenül szükséges.

Az építkezés költségeinek mérséklése, illet-
ve a leendô épület fenntarthatósága céljából
egy úgynevezett “multifunkcionális” gyüleke-
zeti otthonban gondolkodunk. Ez azt jelenti,
hogy egy épületen belül található a templomtér,
különbözô befogadóképességû gyülekezeti ter-
mek, a lelkészi hivatal és a szükséges kiszol-
gálóhelységek. A lelkészlakás (parókia) ugyan-
ezen a telken egy önálló épületet képez, amely
biztosítja a lelkészcsalád önálló életterét.

Presbitériumunk 2010-ben a leendô gyüle-
kezeti otthonunkat Magvetô Házának keresz-
telte el, ezt a megnevezést használjuk azóta is,

ezért a következôkben a tervezendô épületet
a Magvetô Házaként említem.

A Magyar Református Egyház csömöri gyü-
lekezetének otthona, a Magvetô Háza, mind
jellegében, mind stílusában az egyház szelle-
miségét és a magyar szerves mûveltség for-
mavilágát tükrözi, modern elemek és megol-
dások felhasználásával.

A Magvetô Háza megjelenésében és kiala-
kításában egyszerre jelent lelki otthont az idô-
sebb és a fiatalabb generációnak, a határon túl-
ról és innenrôl származó reformátusoknak, a
tradicionális és a modern gyülekezetbôl érke-
zôknek, valamint – a gyülekezethez még nem
kötôdô – Isten-keresôknek is.

Gyülekezetünk sokszínûsége magában hor-
dozza azt az igényt, amelyet presbitériumunk
az alábbiak szerint fogalmazott meg: a Mag-
vetô Háza ne csupán a csömöri reformátusság
lelki otthonaként, istentiszteleti helyeként
szolgáljon, hanem legyen eszköze és hely-
színe az összreformátusság összefogásának is
Isten dicsôségére. Ezt szolgálná az az elkép-
zelés, hogy a Kárpát-medence különbözô fes-
tett kazettás mennyezetû református templo-
maiból egy-egy másolt kazettát hoznánk
templomunkba díszítô elemként. Ezzel test-
véri kapcsolatot hoznánk létre az adott határon
túli vagy inneni gyülekezettel, és mintegy
találkozási pontként az együvé tartozást hir-
detnénk. Ugyanakkor templomunk festett ka-
zettákkal való díszítésével a református szak-
ralitás páratlan örökségét kívánjuk megje-
leníteni a fôváros közvetlen szomszédságában. 

7

Gyülekezeti otthonunkról

A CSÖMÖRI
REFORMÁTUS
TEMPLOM ÉS
GYÜLEKEZETI
OTTHON
ALAPVETÉSE
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A Magvetô Házának fôbejárata az Emlékmû-
köz felé nyílna. A fôbejárat közvetlenül egy
elôtérbe vezetne, ahonnan egyszerre elérhetô
a templomtér, a gyülekezeti termek, a lelkészi
hivatal és valamennyi kiszolgáló helyiség. En-
nek az elôtérnek alkalmasnak kell lenni a gyü-
lekezet fogadására, búcsúzásra, vendégek fo-
gadására, illetve az iratterjesztésre. Gyüleke-
zetünk igénye alapján presbitériumunk egy-
hangúan megfogalmazta, hogy a templomtér-
nek úgy kívülrôl, mint belülrôl a hagyományos
templomi megjelenést kell tükröznie. Ez alatt
értjük, hogy az épületnek legyen tornya, ha-
ranggal együtt. Belülrôl legyen megemelt szó-
szék, elôtte úrasztalával, padsoros ülôhelyek
és orgona. 

A templomtér mintegy “magja” lenne a
Magvetô Házának, és ezt fognák közre a kü-
lönbözô gyülekezeti termek, kiszolgáló helyi-
ségek és a lelkészi hivatal. Ezzel azt hang-
súlyozzuk, hogy a vasárnapi istentisztelet és
az igehirdetés helyszíne magját képezi hét-
köznapi életünknek is. Ez a megoldás a gaz-
daságos fenntarthatóságot is szolgálja a fûtés
és a temperálás költségeinek mérséklésével,
kiváltásával. Gyülekezetünk növekedése
szükségessé teszi, hogy a templomtér képes
legyen befogadni akár 250 fôt is. 

A gyülekezeti termek kialakításánál azokat
az alkalmainkat kell alapul venni, amelyek
nem a templomtérhez kötôdnek. Ebbôl kifo-
lyólag szükség van egy kb. 30 fô befogadására
alkalmas “kicsi gyülekezeti teremre”. Itt tar-
tanánk a különbözô rétegalkalmainkat: Biblia-
óra, ifi, konfirmációi elôkészítô, vasárnapi
gyermek istentiszteleti foglalkozások. Továb-
bá szükségünk van egy “nagy gyülekezeti
teremre”, amely képes akár 100-120 fô befo-
gadására is. Ebben a teremben tartanánk azo-
kat az alkalmakat, amelyek nagyobb tömege-
ket mozgósítanak (pl. adventi koszorúkészí-
tés, gyermekeknek bábjáték, egyházmegyei
közgyûlés vagy presbiterképzés, lelkészérte-
kezlet), illetve szükség esetén vendéglátás
céljára is felhasználhatjuk. Gyülekezetünk

növekedését szem elôtt tartva, a “nagy gyüle-
kezeti termet” úgy helyeznénk el a templom-
térhez képest, hogy szükség esetén – az elvá-
lasztófal lebontásával – összenyitható legyen.
Így a tervezett 250 fôs templomtér akár 350-
400 fô befogadására is képes lehet majd.

A Magvetô Házában kapna helyet a lelkészi
hivatal is, amelynek elhelyezésénél fontos
szempont a láthatóság és az elérhetôség. A
hivatal nem lehet sem túl nagy, sem túl kicsi.
Úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen a
négyszemközti lelkigondozói beszélgetések-
re, vendégek, gyászoló családok fogadására is.

A Magvetô Házában a szükséges kiszolgáló
helységeknek is helyet kell biztosítani, így a
kellô méretû konyhának, nôi és férfi mosdónak.

Jelenleg a telek 1-1,5 méterrel mélyebben
fekszik az utcaszintnél, így adja magát, hogy a
Magvetô Háza alatt egy szuterént alakítsunk
ki. Ez a tér alkalmas arra, hogy raktárat, ifi-
szobát, zenekari próbákhoz helységet és né-
hány önálló vendégszobát alakítsunk ki benne. 

Jelen alapvetés elôzetes tervek, beszélgeté-
sek alapján készült. A részletek kidolgozása, a
tervezô kiválasztása és a tervezés csak ezután
következik. E vázlatos, rövid tájékoztatóval az
a célunk, hogy gyülekezetünk ismerje meg
azokat az alapokat, amelyeket a választott ve-
zetô testület – a presbitérium – és a lelkipász-
tor együttesen és összhangban képviselnek.
Kérjük és bátorítjuk a gyülekezet tagjait,
szimpatizánsait, hogy véleményükkel, tapasz-
talataikkal járuljanak hozzá közös otthonunk
megtervezéséhez. 

Ne felejtsük el imádságainkban kérni az
Urat, hogy Szentlelke áldásával vezessen ben-
nünket akarata szerint. Segítsen a döntések-
ben, a tervezésben, a megfelelô szakemberek
kiválasztásában, az anyagi források össze-
gyûjtésében és a kivitelezésben!

A gyülekezet tagjainak fáradozásait elôre is
köszönve szeretettel:

Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor
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Június elsô felében minden idôk legsúlyo-
sabb árvize vonult le a Dunán. A vizgyûjtô
területen lehullott óriási mennyiségû esô és a
Duna, valamint mellékfolyói, az Inn és Ilz
rohamos áradása és súlyos pusztítása elôre
vetitette, hogy a folyó hazai szakaszán is rend-
kívüli védekezésre lesz szükség. Istennek
legyen hála ezt a védekezésben érdekelt vala-
mennyi állami szervezet idôben felmérte és a
védekezést minden apró részletre kiterje-
dôen, magas szinvonalon megszervezte. Ele-
gendô anyag és a gát építésében járatos szak-
ember állt rendelkezésre. Mindez azonban
nem lett volna elég az önkéntesek áldozatos
munkája nélkül. Óriási lelkesedéssel, tenni
akarással vettek részt a védekezésben, mint
akik magukévá tették a miniszterelnökünk ál-
tal kiadott jelszót: gátat nem adunk föl! Volt
aki a zsákokat töltötte, mások a zsákokat a gát-
hoz szállító jármûvekre pakolták. A következô
csapat a gátnál a rakodásban és a zsákok gátra
juttatásban segédkezett. Minden korosztály,
férfiak és nôk egyaránt kivették részüket a
munkából. Önkéntesek hordták körbe a
szendvicseket, kávét. Kristályvíz bôségesen
állt rendelkezésre.

Mi Csömörön nem voltunk veszélyben, de
úgy éreztük, keresztényi és emberberáti köte-
lességünk segíteni a veszélyben lévôknek.
Ezért döntött úgy lelkipásztorunk is, hogy
hatod magával Szigetmonostoron vesz részt a
védekezésben. Négyen a Dagály fürdônél dol-
goztunk a gát építésén. Azon a szakaszon,
amirôl a fôpolgármester még az ár megérkezé-
se elôtt úgy nyilatkozott, hogy a fürdôt való-
színûleg nem lehet megvédeni. A helyszínen
úgy érzékeltem, hogy a védekezôkön csak
azért is hangulat uralkodik, hogy megmutatjuk
– és megmutattuk –, hogy gátat nem adunk föl
és a Dagály (is) megmenekült. A megfeszített
munka mellett a hangulat nagyon jó volt, an-
nak ellenére, hogy a megáradt folyam már az
ideiglenes gát alját is elérte. A legfontosabb
azonban, és ezért is Istennek legyen hála,
hogy a Duna magyar szakaszán emberéletben
nem esett kár.

Mi pedig, akik ott voltunk, hittel cseleked-
tünk és a gátat nem adtuk föl.

Dr. Vass Zoltán gondnok helyettes

Árvízi védekezés
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GÁTAT NEM
ADUNK FEL!

“AZONKÉPPEN A HIT IS, HA CSELEKEDE-

TEI NINCSENEK, MEGHOLT Ô MAGÁBAN.

MERT A MIKÉPPEN HOLT A TEST LÉLEK

NÉLKÜL, AKKÉPEN HOLT A HIT IS CSE-

LEKEDETEK NÉLKÜL.” (Jak 2,17.26)
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Szigetszentmárton, Csepel sziget, holt Du-
na-ág, Márton-tábor. Sokunkban emlékezetes
napokat idéznek fel ezek a szavak, itt töltött el
néhány szép napot sok-sok gyermek szülôk-
kel, nagyszülôkkel együtt.

Jómagam lányommal, két unokámmal, fér-
jem unokatestvéreivel és az ô unokáikkal, szó-
val egy 10 fôs kis csapattal érkeztem a táborba
szerda délután, ahol az elhelyezkedéssel és
némi alapvetô helyismeret megszerzésével
telt az idô estig. Hangos kürtszó hívott ben-
nünket asztalhoz és közös énekléssel meg-
kezdôdött vidám, tartalmas, szeretettel áldott
tábori életünk. 

Reggeli után kicsiknek és nagyoknak közös
áhítattal, igehirdetéssel indult a nap, Illés pró-
féta életének jelentôsebb részleteit és azok
értelmezését hallhattuk. Mindannyian nagy
lelkesedéssel, örömmel énekeltünk, egy ének
tanár vezetésével új énekeket tanultunk.
Zenei kísérettel zengett az ének néha még ká-
nonban is. 

A délelôttök kézmûves foglalkozásokkal tel-
tek, külön csoportban foglalkoztak az óvódás

és iskoláskorúakkal, miközben a szülôk szá-
mára nagyon érdekes elôadásokat követô cso-
portfoglalkozások voltak Elôd vezetésével. A
kézmûves foglalkozásokon az igehirdetésen
hallott történetekkel kapcsolatos tárgyakat
készítettek a gyerekek, melyek az utolsó na-
pon kerültek elbírálásra, ki tudott szebb áldo-
zati bikát, csipkebokrot, vagy házat készíteni.
Minden korosztály megtalálta magának az el-
foglaltságot.

Délután kajak és kenu versenyeken, ping-
pong és csocsó asztalok mellett mérhették
össze erejüket és ügyességüket gyermekeink,
illetve a szabadfoglalkozás alatt megmártóz-
hattunk és lubickolhattunk a Duna hûsítô vizé-
ben.

Esténként a gyermekeket egyre nehezebb
volt féken tartani, ahogy napról-napra jobban
és jobban összemelegedtek, úgy vált egyre
nehezebbé ágyba terelni ôket, élvezték a kö-
zös játékokat, barátságok alakultak, és mélyül-
tek el. A szülôk is tartalmas beszélgetésekkel,
néha a kisebb gyermekek keresésével múlat-
ták az idôt. 

10

Beszámoló a nyári táborunkról

ÍGY LÁTTA EGY
NAGYMAMA

VARGA ÉVA

2013 osz.qxd  2013.09.24.  22:14  Page 10



11

Beszámoló a nyári táborunkról

Nagyon jó volt kiszakadni a
megszokott hétköznapokból,
együtt lenni családdal, bará-
tokkal, együtt énekelni, új
énekeket tanulni, gondtalanul,
szeretetteljes légkörben örül-
ni, hogy az Úrjézus kegyelmé-
bôl részt vehettünk ezen a tá-
borozáson. Élményekkel fel-
töltôdve, lélekben gazdagodva
tértünk vissza, és bizonyos
vagyok benne, hogy sokáig
emlékezni fogunk a felejthe-
tetlen napokra. Gyermekeink
máig éneklik a terített asztal
mellett, étkezés elôtt:

“Az asztal terítve, immár minden kész,
gazdagon terített az atyai kéz,
jóságát lássátok és ízleljétek,

mit ô adott, hálás szívvel vegyétek!”
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Ahogy közeledett a táborozás idôpontja, úgy
gyûltek bennem a kétségek. A meteorológu-
sok az év legmelegebb idôszakát ígérték,
negyven fokkal és hôségriadóval. Mi pedig:
két gyerek, a férjem és én öt hónapos terhe-
sen, egy faházban töltöttük volna ezt az

idôszakot. Elôre féltem, hogy nem igazán pi-
hentetô pár nap elé nézek. Így a férjemmel
megegyeztünk, hogy ha nagyon megvisel a
táborozás, felülök a HÉV-re és hazajövök.

A közel egy órás utat nekünk több idô volt
megtenni és belekerült egy pár ôsz hajszá-
lunkba is. De a vacsorát melegen tartották
számunkra, és a kedves fogadtatás a nehéz
kezdést kellemes várakozásba fordította.

A szállást kifejezetten szerettük. Én azt
szerettem benne, hogy a gyermekeim rajong-
tak érte. Nekik legfôképp az emeletes ágy volt
igazi nagy kaland, máig emlegetik. A feltéte-
lezésemmel ellentétben, a faházban egész nap
hûvöset biztosítottak a tábort körülvevô hatal-
mas ôsfák. Az igazat megvallva, meg sem érez-
tünk, hogy az év legmelegebb napjait éljük.

A tábornak pontos menetrendje volt, ami

nem volt szigorú, mindig alakult egy kicsit a
többség igényéhez. A reggeli áhítaton a tábor
apraja-nagyja összegyûlt, sokat énekeltünk,
aztán korosztályokra bomlott a társaság. A
gyerekeim boldogan vettek részt az “ovis
foglalkozásokon” az apukájukkal. Én pedig
nyugodtan mehettem az elôadásokat meghall-
gatni. Szerintem a felnôtteknek szánt elôadá-
sok jobban sikerültek most, mint a tavalyi
táborban. A foglalkozások alatt hamar elrepült
az idô, és sok léleképítô gondolat hangzott el,
ezekért külön köszönetet szeretnék mondani. 

Az utolsó napon részt vettünk a ráckevei
istentiszteleten, ami igazán szép volt és kár
lett volna kihagyni Magyarország legrégibb
szerb templomának megismerését is.

Hamar eltelt ez a pár nap, talán túl hamar.
Lelki feltöltôdéssel, a gyülekezeti kapcsolatok
mélyülésével, erôsödésével zárult számomra
a tábor. Köszönöm a jó szervezést, sok ember
áldozatos munkája rejlett ebben a pár napban. 

Örülök, hogy a gyerekeimnek is átadhattunk
egy igazi tartalmas táborélményt. Reménység
szerint, jövôre is eljutunk a családi táborba.
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Beszámoló a nyári táborunkról

A  C S A L Á D I
T Á B O R  E G Y
É D E S A N YA
S Z E M É V E L
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A gyülekezeti tábor nagyszerû lehetôség
arra, hogy élményekkel teli napokat tölthes-
sek a családommal, és mivel a tavalyi tábor
igazán jól sikerült, már az év elején megbe-
széltük, hogy a szabadnapjaimból elkülönítünk
pár napot a családi táborra.

Megérkezésünk után pár perccel már olyan
érzésünk volt, mintha hazaértünk volna. A
Duna minden napszakban igazán gyönyörû
volt, és a környezô fák is lenyûgöztek minket.

A reggeli áhítatokon jó volt mindenkivel
találkozni, és bár a kánonhoz még sokat kell
gyakorolni a közösségnek, az itt tanult énekek
közül számomra az Ároni áldás közös megta-
nulása volt a legemlékezetesebb. 

Az áhítatok utáni délelôttöket végre a
gyerekeimmel tölthettem, ez sajnos a hétköz-
napok során ritkán adatik meg. Igaz, ahogy
egyre jobban feloldódtak, úgy önállósodtak is.
Az 5 éves lányomnak akadtak ismerôsei, bará-
tai, akikkel közösen kincset kerestek és bú-
jócskáztak, egy hatalmas területen játszhattak
biztonságosan. 

A délutánok is változatosan teltek. A csocsó-
bajnokságot kihagytam, mert nem sok esé-
lyem lett volna, de a kajakversenyen részt vet-

tem én is Deák Ferenc – fôgondnok úr – tár-
saként. Bár a Dinya házaspár verhetetlennek
bizonyult, azért a második helyezést így is si-
került megcsípni. A verseny alatt családom
úgy szurkolt nekünk, ahogy az olimpia köz-
vetítésekkor egy-egy magyar versenyzônek
szoktak. Ez azt hiszem, sokat hozzátett a sze-
replésünkhöz, fôleg a finisben adott sok erôt.
Az elismerô oklevél azóta is büszkén lóg az
elôszobánk falán.

Az esti hangulatot nagyon meghatározta a
tábortûz, a gyerekek imádták a szalon-
nasütést, falták a zsíros kenyeret és a szalon-
nát is. A felnôttek pedig világmegváltó beszél-
getésekbe merültek. Figyelni kellett az órát,
mert ha nagyon késôn – vagyis inkább korán –
mentünk lefeküdni, azzal kellett számolni,
hogy reggel nagyon rosszul fog esni a tábori
gyerekek “hajnali” rollerezése.

Igazi pihenés volt ez a pár nap egy kiváló
közösséggel. Kollégáim, barátaim irigykedve
hallgatják beszámolómat. A mai világban na-
gyon ritka, hogy egy egész család jól tudja
magát érezni egy táborban és mindenki meg-
találja az elfoglaltságát. A hangulatot, érzé-
seket magunkkal visszük a következô nyárra.

Beszámoló a nyári táborunkról
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T Á B O R  E G Y
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GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK
KÉPEKBEN

CSALÁDI NAPUNKAT JÚNIUS 15-ÉN

TARTOTTUK MEG DR. SZENNYESSY JUDIT

PRESBITER KERTJÉBEN.

ADOMÁNYGYÛJTÉS ÉS SZERE-
TETINTÉZMÉNY-LÁTOGATÁS 

Június 1-én a
Kékkereszt Iszá-
kosmentô Misz-
szió dömösi központjába látogattunk el. Gyü-
lekezetünk tartós élelmiszeradománnyal ké-
szült, amelyet nagy örömmel fogadott a teljes
önellátással rendelkezô intézmény. Az áhítat és
a szenvedélyeiktôl szabadultak bizonyság-
tételei nagy hatással voltak ránk, és szívünkre
helyezôdött az üzenet: mindig imádságban
gondoljunk szenvedélyeikkel küzdô testvé-
reinkre.

ÖKUMENIKUS TANÉVZÁRÓ
ISTENTISZTELETET TARTOTTUNK

A BULGÁR-KERTBEN JÚNIUS 9-ÉN.
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Gyülekezeti alkalmaink nyáron

KONFIRMANDUS-TÁBOR
Az idei nyáron elsô alkalommal, de hagyományteremtô szándékkal szereveztük meg konfir-

mandusaink számára a hitmélyítô és közösségépítô táborunkat. A tábort június 25-27. között,
a Dunántúli Református Egyházkerület monoszlói üdülôközpontjában tartottuk meg. Istentôl
megáldott együtlétünk tovább erôsítette fiataljaink kötôdését Istenhez és gyülekezetünkhöz.
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GYÜLEKEZETI
KENYÉRSÜTÉS

Augusztus 24-én tartottuk, immár hagyományosnak
mondható kenyérsütésünket a cinkotai tájházban.
Gyülekezetünk jelenlévô tagjai közös erôvel dagasztot-
ták azt a kenyeret, amelyet másnap az új kenyérért való
hálaadó istentiszteletünkön az úrvacsora részeként elfo-
gyasztottunk. Kicsik és nagyok egyaránt jól érezték
magukat. A jó idôért, a finom kenyérért Istené legyen a
dicsôség!

16

Gyülekezeti életünk képekben
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Gyülekezeti életünk képekben

17

KÉFÁS-KUPA 2013

A tavalyi évhez hasonlóan idén is áldott együttlétben lehetett része annak, aki kilátogatott a
Csömöri tóhoz, és részt vett a felekezetek közötti barátságos ökumenikus horgászkupán.
Hatalmas felhôszakadás elôzte meg az alkalmat, amely egy kicsit elbizonytalanította a horgászni
vágyókat. Sokan kérdezték, lesz-e? Nem volna-e jobb inkább elhalasztani? 

Jó célt szolgáltunk, ezért az Úr kegyelmébe is fogadott minket: mire elkezdôdött a verseny,
elállt az esô. A rossz idô így is többeket otthon tartott. A négy történelmi felekezetbôl három
képviseltette magát: 11 római katolikus, 6 evangélikus és 20 református állt készen a meg-
mérettetésre. 

Az evangélikus templomnál Görbe József plébános úr áldásával bocsátotta el a versenyzôket.
A pontosan 16 órakor felhangzó kürt hangjára megkezdôdött a verseny, amely 19 óráig tartott. 

A felekezetek egymás közötti versenyét ebben az évben a római katolikus gyülekezet nyerte,
ôk vihették haza a vándor kupát. Az egyéni eredményeket három korosztályban mérlegeltük.
Felnôtt korosztály: I. Dinya István (ref.), II. Halász János (ev.), III. Gárgyán József (r.kat.). A fel-
nôttek között a legnagyobb halat Dinya István (ref.), a legtöbbet pedig Szini Emese (ev.) fogta.
Az ifjúsági korosztályban két fiatal volt eredményes: I. Deák Áron (16, ref.), II. Irsay Dávid (17,
ref.). Gyermek korosztály: I. Esztergály Benedek Elôd (9, ref.), II. Fábián-Rigó András (12,
r.kat.), III. Fábián-Rigó Botond (8, r.kat.).

Ebben az évben különdíjakat is osztottunk: dr. Vass Zoltán (ref.), mint a legidôsebb, és Kalina
Tamás (5, ev.), mint a legfiatalabb versenyzô kapott értékes ajándékot. Mindezeken kívül vala-
mennyi résztvevô kapott egy emlékmedált, amellyel emlékeztetni szeretnénk ôket az öku-
menikus találkozónkra, és így a Krisztusban való egységünkre.

A díjakat és ajándékokat két nagylelkû adományozónak köszönhetjük, akiknek a következô
bibliai verssel szeretnénk ezt megköszönni: “A jókedvû adakozót szereti az Isten!” (2Kor 9,7). 

Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk Radványi Róbertnek, a horgászegyesület vezetôjé-
nek is megköszönni segítségét és jószívû együttmûködését. Isten áldása legyen a községért
végzett további szolgálatán!

Jövôbeli terveink között szerepel, hogy a horgászverseny köré egyéb ökumenikus prog-
ramokat is szerveznénk egy egész napos családi rendezvény keretében. Legyen ez egyszerre
felhívás és bátorítás is a szolgálatra kész gyülekezeti tagok felé. Addig is, amíg ennek
szervezése megkezdôdik, imádságban gondoljunk egymás gyülekezetére, és kérjük mennyei
Atyánkat, hogy áldásával kísérje ökumenikus törekvéseinket. 

Még egyszer gratulálunk a római katolikus gyülekezetnek, illetve valamennyi versenyzônek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Aki a mi Erôs Várunk, és Áldást, Békességet hoz számunkra!

Szeretettel: Esztergály Elôd Gábor
lelkipásztor
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A csömöri református gyülekezet október
27-én, délután 15 órai kezdettel leendô
gyülekezeti otthonunk területén emlékmû-
vet állít a magyar nép lelki megújulásáért.
Célunk felhívni a figyelmet magyar nem-
zetünk múltjának azon jelentôségteljes ese-
ményeire, amelyek – Isten akaratából – a lel-
ki megújulás révén elômozdították nemze-
tünket megmaradását.
Az emlékmûvel egy-
részt hálát adunk Isten
megtartó kegyelméért,
másrészt tisztelet adunk
nemzetünk nagyjai
elôtt, akik önfeláldozó
életükkel a megmara-
dást szolgálták. Minde-
zek mellett jelezni is
szeretnénk, hogy mi
magunk is – a rendel-
kezésünkre álló eszkö-
zökkel és Istentôl kapott
talentumainkkal – hozzá
kívánunk járulni a jelen-

kor lelki újjászületéséhez, amely nélkül el-
képzelhetetlen a magyar nép jövôje.

Az emlékmûvet református címerünk
szimbólumai díszítik. Középen a Jézust jel-
képezô keresztes zászlót tartó bárány, aho-
gyan a Biblia két nagy szövetségén áll, hát-
térben az örök életet szimbolizáló pálmafával.
Az emlékmû hátoldalán nagybetûvel refor-
mátus címerünk vezérigéje: „Ha Isten ve-
lünk, kicsoda ellenünk?” Róm 8,31. Az oszlop
tetején címerünk másik állatalakja a tûzbôl
újjászületô fônixmadár található. Az oszlop

törzsén egy spirálosan fel-
felé csavarodó inda talál-
ható, amelybôl egy-egy
magot tartalmazó virág
nyílik ki, ezek mind egy
évszámot jelölnek, ame-
lyek nemzetünk megma-
radásának zálogát adták a
történelmünk során. Az
emlékmû ünnepélyes fel-
állítására sok szeretettel
hívunk minden csömöri
lakost, aki felelôsséget
érez a magyar nép lelki
megújulásáért.

Szeptember 28. – Csömör.
CSÖMÖRI SZÜRETI NAPOK ÉS FÔZÔVERSENY

Missziói céllal veszünk részt idén is ezen az alkalmon. A
fôzés mellett házi süteménnyel kínáljuk az érdeklôdôket,

valamint játszóházat szervezünk a gyermekek számára.
Gyülekezetünk csapataneve: A kenyér Háza (Betlehem).

Október 6. – Csömör, evangélikus templom, 9 óra.
Az istentisztelet keretén belül köszöntjük Gyülekezetünk tagját, Nagy
Gyula lelkipásztort a NYUGALMAZOTT LELKIPÁSZTOROK VASÁRNAPJA

alkalmából, valamint megemlékezünk a 13 ARADI VÉRTANÚRÓL.

18

M E G H Í V Ó

GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁS VIZSOLYBA

2013. október 12. szombat, 8-18 óráig. A reformáció
alkalmából buszos kirándulást szervezünk Vizsoly és

környékére. A kirándulás költségei elôreláthatóan 4-
5000,- Ft/ fô lesz, attól függôen, hány felé oszthatjuk el

a busz bérlésének költségét.

KIEMELT GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
2013. SZEPTEMBER–DECEMBER KÖZÖTT
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Elôttünk álló események

VALAMENNYI ALKALMUNKRÓL BÔVEBB FELVILÁGOSÍTÁS KÉRHETÔ

ESZTERGÁLY ELÔD GÁBOR LELKIPÁSZTORTÓL SZEMÉLYESEN,

TELEFONON (06/30 488-8780) VAGY E-MAILEN (ESZTERGALYELOD@GMAIL.COM). 

November 30.– Csömör, Lelkészi Hivatal, 16 óra.
ADVENTI KOSZORÚKÉSZÍTÉS és

SZERETETVENDÉGSÉG.

Advent 3. hetében – Csömör,
délutánonként. BETLEHEMEZÉS

gyülekezetünk fiataljaival. Idén is várjuk
azon családok jelentkezését, akik szívesen

fogadják kántáló csoportunkat.

December 21. Szombat, Csömör, evangélikus
gyülekezeti terem,15 óra. 
KARÁCSONYI BÁBELÔADÁS a gyermekeknek.

Október 31. – Csömör, evangélikus templom, 18 óra.
REFORMÁCIÓ NAPI ÜNNEPI ISTENTISZTELET – az evangélikus
gyülekezettel közösen tartott alkalom.

December 2-15. – Csömör, ideiglenes Lelkészi
Hivatal. ADOMÁNYGYÛJTÉS RÁSZORULÓ CSALÁDOK

SZÁMÁRA. – Szeretettel várjuk gyülekezetünk
ajándék-, ruha-, tartós élelmiszer- és egyéb ado-
mányait, hogy karácsony alkalmával megaján-
dékozhassuk azokat, akik “szûkölködnek”.
Az adományokat elôzetesen egyeztetett idôpont-
ban lehet a Lelkészi Hivatalhoz hozni.

KARÁCSONYI ISTENTISZTELETI REND:
December 24. – SZENTESTI CSALÁDI ISTENTISZTELET. Evangélikus templom, 16 óra.
December 25. – ÜNNEPI ISTENTISZTELET ÚRVACSORÁVAL. Evangélikus templom, 9 óra. 
December 26. – ÜNNEPI ISTENTISZTELET ÚRVACSORÁVAL. Evangélikus templom, 9 óra. Ezen
az alkalmon mutatják be fiataljaink betlehemes játékukat a gyülekezetünknek.
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Híreink

IMPRESSZUM
A MAGVETÔ – a Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség gyülekezeti lapja.

Megjelenik 300 példányban, A4-es méretben negyedévente. Felelôs kiadó, valamint az újságot
szerkeszti és tördeli: Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor. Korrektor: Pintér Édua presbiter.

ANYAKÖNYVI HÍREK
2013. május – szeptember

GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJAI

Benkucs Beatrix (szül.: 2002. 04. 04.). A keresztségben részesült: 2013. 06. 02-án.
Balázs Zoltán (szül.: 2000. 01. 16.). A keresztségben részesült: 2013. 07. 14-én.
Gordán Zsolt (szül.: 2013. 03. 18.). A keresztségben részesült: 2013. 09. 08-án.

HALOTTAINK

Szathmáry Lászlóné sz. Nemes Júlianna, 1936.10.28. Miskolc – 2013.05.05. Budapest.
Balázs Krisztina Eszter, 1978.11.08. Kunhegyes – 2013.06.16. Csömör.
Radocsányi Jánosné sz. Sipos Éva Klára, 1932.03.03. Budapest – 2013.07.12.
Budapest.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT

Szabó Anett és Nagy Gábor Imre 2013. 06. 22-én a csömöri evangélikus templomban.

GYÜLEKEZETÜNK TÁMOGATÁSA
„A JÓTÉKONYSÁGRÓL ÉS AZ ADAKOZÁSRÓL PEDIG EL NE FELEDKEZZETEK,

MERT ILYEN ÁLDOZATOKBAN GYÖNYÖRKÖDIK AZ ISTEN. (Zsid 13,16)

Kedves Testvéreink a személyes adományaikat, illetve gyülekezetünk mûködését segítô
egyházfenntartói járulékukat személyesen az istentisztelet után, vagy telefonon egyeztetett
idôpontban, vagy banki átutalással tudják befizetni (átutalás eseténk kérnénk jelezzék annak
jogcímét).Gyülekezetünk bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11742049-20341938

RENDSZERES ALKALMAINK
Istentisztelet (minden hónap utolsó vasárnapján és az ünnepnapokon úrvacsorával): vasárnap 900–1000

Istentisztelet Nagytarcsán (minden hónap 1. és 3. vasárnapján a r.k. templomban): vasárnap 1030–1130

Gyermek-istentisztelet (a gyülekezeti teremben): vasárnap, 900–1000

Iskolai hittan: Mátyás k. Ált. Isk.: hétfô és szerda délelôtt; Blaskovits O. Ált. Isk.: péntek délelôtt.
Óvodai hittan – Kacsó utcai csoport: kedd 1530–1600, Laki sarki csoport: csütörtök 1530–1600

Bibliaóra* a nyugdíjas korosztálynak: kedd 830–1000, a fiatalabb korosztálynak: péntek 1800–1930

Konfirmációi elôkészítô*: péntek 1700–1800

Ifjúsági alkalom*: péntek 1600-1700

Presbiteri ülés*: minden hónap utolsó keddjén 1800–2000

Hajnalcsillag zenekar próbái: minden páros vasárnap 1030-tól
Hitmélyítô Vasárnapi Iskola*: minden hónap 2. és 4. vasárnapján 1030–1130-ig.

* Az alkalmat az ideiglenes lelkészi hivatalban tartjuk.

ELÉRHETÔSÉGEINK: 
A Lelkészi Hivatal címe: 2141 Csömör, Állomás u. 2. Telefon: 06/30-488-8780.
HIVATALI FOGADÓÓRA ELÔZETESEN EGYEZTETETT IDÔPONTBAN.
Internetes elérhetôségeink: www.csoref.hu, esztergalyelod@gmail.com
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